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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
(απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: 14-10-2019 )

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 1
Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε εθνικές ή διεθνείς εμπορικές εκθέσεις γίνεται μετά από λήψη
σχετικής απόφασης από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Το Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για την
υλοποίηση της συμμετοχής του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο της απόφασης που έχει ληφθεί.
Το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού μεριμνά για της προβλεπόμενες διαδικασίες και ενέργειες
που αφορούν το οικονομικό μέρος της συμμετοχής σε εκθέσεις σύμφωνα με την απόφαση της
Δ.Ε.
Η σχετική απόφασης της .Δ.Ε. λαμβάνει πάντοτε υπόψη τον κανονισμό λειτουργίας της εκάστοτε
έκθεσης και της σχετικούς τιμοκαταλόγους χρήσης χώρων και εξοπλισμού.

Άρθρο 2
Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου μπορεί να γίνει είτε με ανεξάρτητο περίπτερο στο οποίο
δύνανται να συμμετέχουν επιχειρήσεις-μέλη του επιμελητηρίου είτε σε συνεργασία με άλλα
επιμελητήρια, οργανισμούς και συναφείς φορείς (κρατικούς ή μη).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 3
Το Επιμελητήριο και οι επιχειρήσεις-μέλη του που συμμετέχουν μέσω αυτού σε εκθέσεις είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθούν της κανονισμούς λειτουργίας των εκάστοτε εκθέσεων τόσο κατά
τη φάση της διοργάνωσης όσο και της λειτουργίας και λήξης της έκθεσης.

Άρθρο 4
Το Επιμελητήριο, μετά την λήψη της σχετικής απόφασης και εφόσον η συμμετοχή σε έκθεση
γίνεται με παραχώρηση του χώρου σε επιχειρήσεις-μέλη του, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο
τρόπο τα μέλη για την επικείμενη συμμετοχή του σε συγκεκριμένη έκθεση και της όρους που
έθεσε η ΔΕ με την απόφασή της.

Οι επιχειρήσεις-μέλη («εκθέτες») που θέλουν λάβουν μέρος, κατά τα ανωτέρω, υποβάλουν εντός
τακτής προθεσμίας αίτηση συμμετοχής στην οποία περιγράφουν τα εκθέματα, τον τρόπο
μεταφοράς και το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην έκθεση. Με την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής, της οποίας ο παρών κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, ο εκθέτης δηλώνει
ρητά ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα της όρους του παρόντος.
Η Δ.Ε. είναι αρμόδια να αποφασίσει και να επιλέξει της επιχειρήσεις της οποίες θα παραχωρήσει
τον εκθεσιακό της χώρο, τα τετραγωνικά μέτρα για κάθε μια καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια
που αφορά τυχόν εξοπλισμό, σήμανση κλπ.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται οι ίδιοι ή προσωπικό της στον χώρο του περιπτέρου
που της παραχωρήθηκε καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Το ΒΕΠ ουδεμία επιβάρυνση ή ευθύνη
φέρει για το εν λόγω προσωπικό.

Οι εκθέτες υποχρεούνται να ορίσουν ένα άτομο το οποίο θα έχει την ευθύνη της συμμετοχής της
στην έκθεση και θα είναι αρμόδιο για επικοινωνία με το Επιμελητήριο και την έκθεση.

Στην περίπτωση που το Επιμελητήριο προσδιορίσει την κάλυψη μέρους της δαπάνης συμμετοχής
από της εκθέτες, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στο Επιμελητήριο το αντίστοιχο ποσό
εντός της προθεσμίας που τεθεί. Η μη καταβολή του ποσού αυτόματα συνεπάγεται και τον
αποκλεισμό του εκθέτη.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Άρθρο 5
Το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής στην έκθεση εν γένει, εφόσον,
είτε συντρέχουν σπουδαίοι της τούτο λόγοι κατά την ελεύθερη κρίση του, είτε, σε ειδικές
περιπτώσεις, δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων-μελών του σε συγκεκριμένη
έκθεση. Στην περίπτωση αυτή, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει έγκαιρα της
εκθέτες, οι οποίοι δεν έχουν καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση από το Επιμελητήριο.

Το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση του, να ακυρώσει μεμονωμένα
συμμετοχή εκθέτη ή να αποβάλει αυτόν από την Έκθεση, αν ο εκθέτης προβάλλει στο περίπτερο,
αμέσως ή εμμέσως, εκθέματα που δεν ανήκουν στην επιχείρησή του ή προσβάλει με την εν γένει
συμπεριφορά του στην έκθεση. Σε αυτή την περίπτωση το Επιμελητήριο δικαιούται επιπλέον να
ζητήσει και αποζημίωση από τον Εκθέτη ίση με την επιβάρυνση που επιφέρει στο Επιμελητήριο
ο προσφερθείς χώρος στον εκθέτη.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ

Άρθρο 6
Ο εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο κατόπιν υποβολής στο
Επιμελητήριο εγγράφου αιτήματος το αργότερο 20 ημέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Ο εκθέτης δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης αφήνοντας
κενό τον εκθεσιακό χώρο του Επιμελητηρίου εκτός εάν υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 7
Η παράδοση των εκθεμάτων, πρέπει να γίνεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που ορίζει
η εκάστοτε έκθεση, σε ποσότητα και όγκο ανάλογο των τετραγωνικών μέτρων του περιπτέρου
(stand) του εκθέτη και στον τόπο που θα υποδείξει η έκθεση.
Οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να φροντίσουν οι ίδιοι με δικές της δαπάνες για την μεταφορά,
τοποθέτηση της έκθεση και την συλλογή των εκθεμάτων της μετά το πέρας της έκθεσης.
Στην περίπτωση συμμετοχής σε έκθεση στο εξωτερικό θα υπάρξει ειδική απόφαση της ΔΕ για τον
τρόπο μεταφοράς και επιστροφής των εκθεμάτων και τον τρόπο κάλυψης του κόστους.

Άρθρο 8
Το Επιμελητήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του εκθέτη (φορολογικά
παραστατικά, πιστοποιητικά, packing list, παραστατικά δυσανάγνωστα ή ελλιπώς
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συμπληρωμένα, κλπ.). Της δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα εκθέματα κατά τη διάρκεια μέχρι
την παραλαβή της κατά το πέρας της έκθεσης.

Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να ασφαλισθεί για οιονδήποτε κίνδυνο (π.χ. καταστροφή,
κλοπή εκθεμάτων κλπ.), οφείλει με δική του ευθύνη και δαπάνη να προβεί σε σχετική
ασφαλιστική κάλυψη.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 9
Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου με την λήψη της σχετικής απόφασης, καθορίζει και την
κάλυψη του κόστους συμμετοχής στην έκθεση καθώς και της δωρεάν παραχωρήσεις της εκθέτες-
μέλη. Οι υποψήφιοι εκθέτες είναι ενήμεροι για τα παραπάνω πριν την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής της.
Οτιδήποτε άλλο πέραν των παραπάνω (πχ επιπλέον εξοπλισμός, προσωπικό, φωτισμοί κλπ)
βαρύνουν της εκθέτες.

Το Επιμελητήριο υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα της απαιτούμενες δηλώσεις συμμετοχής και
εξοπλισμού στην διοργάνωση της έκθεσης και οι εκθέτες της τυχόν πρόσθετες δηλώσεις που θα
χρειαστούν. Υποχρεούται να λάβει και να παραδώσει έγκαιρα της απαραίτητες κάρτες ελευθέρας
εισόδου που χορηγεί η εκάστοτε έκθεση της εκθέτες.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 10
Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα
Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

----------//----------


